
 
Dienst der Gebeden 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Missionaire commissie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Wij zingen het slotlied: Gezang 126:1,2 en 3  
 

1.Verwacht de komst des Heren,  
o mens, bereid u voor:  
reeds breekt in deze wereld  
het licht des hemels door.  
Nu komt de Vorst op aard,  
die God zijn volk zou geven;  
ons heil, ons eigen leven  
vraagt toegang tot ons hart.  
 
2.Bereid dan voor zijn voeten  
de weg die Hij zal gaan;  
wilt gij uw Heer ontmoeten,  
zo maak voor Hem ruim baan.  
Hij komt, bekeer u nu,  
verhoog de dalen, effen  
de hoogten die zich heffen  
tussen uw Heer en u.  
 
3.Een hart dat wacht in ootmoed  
is lieflijk voor de Heer,  
maar op een hart vol hoogmoed  
ziet Hij in gramschap neer.  
Wie vraagt naar zijn gebod  
en bidden blijft en waken,  
in hem wil woning maken  
het heil, de Zoon van God. 

 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 
 
 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
9 december om 19.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy 
16 december om 10.00 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw 

16 december om 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 9 december 2018 

  Aanvang:10.00 uur  

   Voorganger: ds. R.A. Houtman uit Epe  
Ouderling van dienst: Jan Boers   

             Organist: Martien van de Knijff  
Koster: Herwin van Asselt en Rene Weever  

 
                       2e adventszondag met thema: ‘Uit het faillissement gered’ 
 
Zingen voor de dienst:   - Gezang 125:1,2 en 5  ‘O kom, o kom, Immanuel’ 
                                       - Gezang 121:1,2 en 4  ‘God lof! Nu is gekomen’ 
 
Welkom en mededelingen 
 

Wij zingen aanvangslied: Gezang 130:1 en 3                                             

1.De nacht is haast ten einde,                                                  
de morgen niet meer ver.  
Bezing nu met verblijden  
de held're morgenster.  
Wie schreide in het duister  
begroet zijn klare schijn  
als hij met al zijn luister  
straalt over angst en pijn.  

 
Stil gebed  
 

Bemoediging en Groet 
 

Wij zingen: Gezang 130: 4 
 

4.God lijkt wel diep verborgen  
in onze duisternis  
maar schenkt ons toch een morgen  
die vol van luister is.  
Hij komt ons toch te stade  
ook in het strengst gericht.  
Zijn oordeel is genade,  
zijn duisternis is licht.  

 

Wetslezing Filippenzen 2: 1-11 
 

21Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n 
grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2maak mij dan 
volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 
3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander 
belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van 
de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de 
gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. 
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan 
het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke 



naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, 
op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot 
eer van God, de Vader. 
 

Wij zingen: Psalm 72: 4 en 6  
 

4.Hij zal de redder zijn der armen,   
hij hoort hun hulpgeschrei.  
Hij is met koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij.  
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,  
die zijn in vrees verward.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  
Hij draagt hen in zijn hart.  

 
Gebed bij de opening van de Schriften  
 

Lezing 1 Matteüs 1: 1-17 
 

11Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 
2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 
3Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte 
Aram, 4Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte 
Salmon, 5Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte 
Isaï, 6Isaï verwekte David, de koning. 
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam 
verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 8Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, 
Joram verwekte Uzzia, 9Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte 
Hizkia, 10Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, 
11Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. 
12Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte 
Zerubbabel, 13Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte 
Azor, 14Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15Eliud 
verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16Jakob verwekte 
Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. 
17Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de 
Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot 
Christus veertien generaties. 
 

Wij zingen: Gezang 128: 1 en 4  
 

      1.Kom tot ons, scheur de heem'len, Heer,    

      daal, Heiland, uit uw hemel neer.  
      Ruk open, rijt ze uit het slot,  
      de hemeldeuren, Zoon van God.  
 
Lezing 2 Matteüs 1: 18-25 
 

18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was 
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de 
heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in 
opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20Toen hij dit 
overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon 

van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is 
verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want 
hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou 

gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn 
en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent 
‘God met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had 
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25maar hij had geen gemeenschap met 
haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. 
 
Wij zingen: Gezang 128:5 en 6  
 

5.Gij klare zon, gij schone ster,    
door ons aanschouwd van eind'loos ver,  
o zon ga op, o zonneschijn,  
laat ons niet in het donker zijn.  

 
Verkondiging 
 

Wij zingen: Gezang 66: 4,5 en 6  
 

4.Des Heren kracht is groot;   
zijn arm verstrooit, verstoot  
die hoog zijn in hun ogen.  
Hun tronen zijn niet meer,  
maar gunstrijk wil de Heer  
eenvoudigen verhogen.  

 
6.Hij trok zich Israël aan,  
Hij laat niet hulp'loos staan  

die Abrams troost verwachten.  
Groot en in eeuwigheid  
is Gods barmhartigheid  
voor duizenden geslachten! 

 
Kindermoment 
 

Projectlied:    ‘Jouw Licht’ 
 

Zacharias, jouw licht schijnt in stilte              
jouw moeite wordt niet gehoord 
want God nam je stem, 

vertrouw maar op Hem    Refrein: 
Hij gaat deze weg jou voor. Refrein: 
 
Maria, jouw licht heeft vertrouwen 
je bent nog zo’n jonge vrouw 
‘wat U met mij doet, 
U maakt alles goed’ 
Zijn Zegen verwacht in jou. Refrein: 

 
 


